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DOBRADIÇA UNIVERSAL

A dobradiça universal Salice nasce com o objetivo de resolver múltiplas aplicações no setor do 
mobiliário. A dobradiça pode ser utilizada em portas confeccionadas em diversos materiais: além 
do clássico caneco para portas de madeira, existe uma versão de placa para ser colada, para 
utilizar em portas de vidro ou espelho, e uma versão de placa para parafusar, que pode ser 
utilizada com materiais especiais como metal, cerâmicas, chapas cimentícias, compostos de 
quartzo, HPL, HDF e MDF. 

Essas placas são fornecidas com parafusos especiais, especialmente projetados para obter a 
melhor fixação com espessuras a partir de 8 mm. O cliente ainda pode usar qualquer outro tipo de 
fixação considerado mais adequado para a sua necessidade; os furos de fixação presentes na 
placa não obriga o uso dos parafusos que acompanham o produto.

Simplesmente alterando a posição de fixação do caneco, ou das placas, na porta, é possível, com 
uma única dobradiça e um único calço resolver todos os recobrimentos da porta sobre a  lateral, 
até na aplicação de porta interna. Desta forma, o número de elementos necessários para a 
construção do móvel é consideravelmente reduzido. 

O movimento com sete pinos de rotação, que caracteriza essas dobradiças, também resolve as 
aplicações  de portas com molduras, com chanfros ou com batente duplo. 

Existem também diversas possibilidades de abertura e fechamento das portas. Além da tradicional 
com mola de re-chamada está disponível também a versão com fechamento desacelerado, que 
desfruta da tecnologia dos desaceleradores integrados a óleo siliconado, garantindo, com 
qualquer tamanho e peso de porta, um fechamento suave e progressivo. Também é interessante 
notar que, com uma operação muito simples, uma dobradiça com mola de re-chamada pode ser 
transformada em uma dobradiça desacelerada e vice-versa. 

Para móveis sem puxadores, está disponível a versão Push: aqui uma leve pressão em qualquer 
ponto da porta é suficiente para abri-la. A ampla gama de fechos magnéticos completa a oferta. 

Para valorizar o aspecto estético, é possível escolher também os acabamentos niquelado ou 
titânio e uma série completa de placas de cobertura, tanto para o lado da lateral (eventualmente 
personalizável) quanto para o lado da porta. 

Em combinação com a dobradiça universal, a ampla gama de calços de montagem Salice garante 
a possibilidade de ajuste preciso, direto e calibrado nas três direções. 




